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DECRETO n.º 040 de 29 de março de 2.021. 
 

 
“Dispõe sobre aplicação de medidas 
excepcionais e transitórias, visando à 

prevenção ao contágio e ao enfrentamento 
da pandemia do Coronavirus (COVID – 19), 
no âmbito do Município de Visconde do Rio 

Branco, no período compreendido de 31 de 
março a 04 de abril de 2.021, e dá outras 
providências.” 

 
 
 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Luiz Fábio Antonucci Filho, no uso de 
uma de suas atribuições que lhe confere o artigo 73, inciso XVII da Lei Orgânica do 
Município de Visconde do Rio Branco atualizada em 2012, 16ª Legislatura e:  

 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância 
internacional pela Organização Mundial de Saúde - OMS em 30/01/2020, em decorrência da 

infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID19), atualizada para declaração de 
pandemia em 11/03/2020; 

 
CONSIDERANDO a lei nº 13.979 de 06/02/2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento de emergência em Saúde Pública de importância internacional decorrente de 

Coronavírus (COVID-19), visando a proteção da coletividade; 
 
CONSIDERANDO a Portaria GN/MS Nº 188 de 04/02/2020, que declara Emergência em 

Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência de Infecção Humana pelo 
novo Coronavírus (2019-n COV); 
 

CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 356 de 11/03/2020, que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 
2020, que estabelece as medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública de 

importância Internacional decorrente do Coronavírus (COVID - 19); 
 
CONSIDERANDO o decreto nº 113, 12 de março de 2020 que declara SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA em Saúde Pública no estado de Minas gerais em razão do surto de doença 
respiratória - 1.5.1.1.0 - CORONAVÍRUS, e dispõe sobre as medidas para seu 
enfrentamento, prevista na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020; 

 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê extraordinário COVID - 19, instituído pelo 
Decreto Estadual nº 47.866, de 15 de março de 2020; 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre 
medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do 

Poder Executivo, da epidemia da doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
Coronavírus (COVID - 19) e dá outras providências; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a decisão do ORGÃO Colegiado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
MINAS GERAIS, nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade 1.0000.20.459246-
3/000, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, que determinou 

a todos os Municípios Mineiros a seguir as diretrizes traçadas pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais relacionados a abertura ou fechamento da atividades econômica em geral, 
tirando dos Municípios a legitimidade para adotar critérios próprios que não sejam aqueles 
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determinados pelo Governo Estadual; 
 

CONSIDERANDO a situação epidemiológica do Novo Coronavírus no município de Visconde 
do Rio Branco, que obriga ao Executivo Municipal a tomar medidas enérgicas e emergencias 
neste momento de aumento gradual e preocupante da taxa de ocupações de leitos de UTI;  

 
CONSIDERANDO que o Município de Visconde do Rio Branco/MG aderiu ao Programa 
“Minas Consciente”, pelo Decreto Municipal n.º 069/2020 e nessa condição, deve estar 

atrelado com as decisões do Comitê Regional da Macrorregião Sudeste, polarizada por Juiz 
de Fora no âmbito do Plano Minas Consciente;  
 

CONSIDERANDO que, para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, faz-se necessário 
adotar medidas complementares de prevenção e diminuição da circulação de pessoas em 
âmbito municipal, principalmente quanto ao funcionamento das atividades comerciais e 

demais prestadores de serviços que potencializem a aglomeração de pessoas, logo, o 
aumento de contágio pelo virus,  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º. Fica mantida a situação de Emergência em Saúde Pública no Município de Visconde 

do Rio Branco/MG, de forma que mantidas, de igual forma, todas as medidas necessárias 
para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo Coronoavirus (COVID – 

19).  
Parágrafo úinico: Este Decreto aplica-se às pessoas jurídicas de direito público interno 
municipal, aos entes privados e às pessoas naturais. 

 
Art. 2°. Prorrogam-se os efeitos do Decreto Municipal n.° 036 de 16 de março de 2.021, 
todavia, majoradas, entre os dias 31 de março a 04 de abril de 2.021, período esse 

que não contabilizado como dia útil nesta municipalidade, com ulterior compensação 
de datas úteis em favor do comércio, com as seguintes medidas restritivas:  
I – Ficam vedados, no período de 31 de março a 04 de abril de 2.021, a realização de cultos 

religiosos de qualquer natureza ou credo, dos quais poderão, somente, serem realizados 
com a presença do celebrante, ajudantes e equipe técnica para transmissão on line, limitada 
a quantidade de pessoas presentes (celebrante, ajudante e equipe técnica), sendo uma 

pessoa a cada 10m² (dez metros quadrados), de área útil e distanciamento de 4m (quatro 
metros), entre cada uma delas; 
II – Fica vedado, no período compreendido entre os dias 31 de março a 04 de abril de 

2.021, o funcionamento das indústrias não integrantes da cadeia alimentícia, excetuados os 
serviços administrativos, de carregamento e descarregamento de insumos e produção, 
quando em trânsito e os serviços de limpeza;  

III – Fica vedado, no período de 31 de março a 04 de abril de 2.021, o funcionamento 
presencial do comércio e prestação de serviços não incluídos no Decreto Municipal n.° 036 
de 16 de março de 2.021, sendo permitido para esses segmentos não essenciais, o 

fornecimento de bens e serviços, exclusivamente, pelo sistema delivery, com portas 
fechadas, vedada, inclusive, a retirada na entrada do estabelecimento ou balcão.  
IV – Ficam vedados, no período compreendido entre os dias 31 de março a 04 de abril de 

2.021, os atendimentos eletivos não essenciais e/ou emergenciais, nos consultórios e 
clínicas particulares.   
V – Fica vedado o funcionamento, em qualquer gênero, presencial ou delivery, para o 

comércio de produtos alimentícios e congêneres, inclusive supermercados, minimercados, 
hortifrutigranjeiros, açougues, peixaria, padarias e afins, nos dias 02 e 04 de abril de 2.021. 
VI – Fica excepcionalmente autorizado o funcionamento do comércio de atividades 

essenciais, autorizado pelo rol constante do Decreto Municipal 036 de 16 de março de 2.021 
c/c Deliberação Estadual n.º 130/2021 e suas alterações, entre os horários de 07h00min 
as 20h00min, exclusivamente para o dia 03 de abril de 2.021.  
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Art. 3°. Fica proibida a realização de eventos em ruas, casas de festas, bares, clubes, 
restaurantes, quiosques e locais similares, bem como a realização de quaisquer festas, 

blocos ou eventos, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou 
particular, que acarrete aglomeração, em qualquer escala de quantitativo de pessoas.  
Parágrafo único. Será providenciado reforço da fiscalização municipal quanto à proibição 

da realização de tais eventos, coibindo aglomerações, bem como quanto à obrigatoriedade 
do uso de máscaras. 
 

Art. 4°. A fiscalização quanto ao cumprimento das medidas restritivas determinadas neste 
Decreto, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Fazenda e Execução Fiscal e da Secretaria 
Municipal de Saúde, com a colaboração irrestrita dos órgãos de segurança pública local, 

especialmente da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais.  
 

Art. 5º. O descumprimento das imposições previstas nesse Decreto constitui conduta 
tipificada no artigo 10, VII, da Lei nº 6.437/77, por impedir ou dificultar a aplicação de 
medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis, conduta punível com advertência 

e/ou multa. 
Parágrafo único. Fica estipulada a multa mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
consoante previsto no artigo 2º, §1º e incisos da Lei 6.437/77, àqueles que desrespeitarem 

as medidas sanitárias adotadas;  
 

Art. 6°. A desobediência ou descumprimento das medidas insertas neste Decreto poderá 
sujeitar, ainda, os infratores às sanções penais previstas no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave, conforme 

previsto no artigo 5º da Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020, do Governo 
Federal, que dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência 
de saúde pública previstas na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.  

 
Art. 7°. Em havendo observância e constatação de funcionamento irregular de quaisquer 
estabelecimentos excetuados ou não neste ato, desde já ficam autorizadas as autoridades 

competentes a tomarem as medidas administrativas, tantas quanto necessárias forem, em 
sendo previstas no Código Tributário Municipal e artigo 2º, §2º da Lei 6.437/77, sem 
prejuízo dos demais dispositivos legais pertinentes à matéria, sobretudo a suspensão do 

alvará de funcionamento, por até 180 (cento e oitenta) dias, ou cancelamento definitivo da 
autorização de funcionamento, em caso de reincidência.  
 

Art. 8°. Como medida para impedir a propagação do vírus, poderão ser instaladas barreiras 
físicas em praças, acessos principais e demais espaços públicos da cidade.  
 

Art. 9°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, no que couber. 
 

P.R.C. 
 
Do Gabinete do Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco/MG, em 29 de março de 2.021. 

 

 
Luiz Fábio Antonucci Filho 

Prefeito Municipal 
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